Nieuwsbrief oktober 2017
Agenda oktober 2017
Oktober
3 t/m 13 oktober
5 oktober
6 oktober
11 en 13 oktober
13 oktober:

Kinderboekenweek.
PO in actie: staking: alle kinderen zijn vrij.
Kinderboekenmarkt (13.45 – 14.15 uur).
Kijkmoment voor ouders.
Groepsvoorstelling groep 7/8 (13.30-14.00 uur).

November
1 november

De volgende nieuwsbrief wordt verzonden.

Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen weken hebben de eerste portfoliogesprekken plaatsgevonden. De kinderen
hebben tijdens het portfoliogesprek met jullie als ouders en met de leerkracht afspraken
gemaakt over nieuwe leerdoelen, passend bij de talenten van het kind of bij wat ze nog moeilijk
vinden.
Tijdens de studietweedaagse van het team begin september hebben we het Daltononderwijs
verder onder de loep genomen. We hebben met elkaar onder andere gekeken naar de werkles
en de weektaak. De weektaak is aangepast zodat er ruimte is ontstaan om de doelen van de
lessen voorop te kunnen stellen. Daarbij is er meer ruimte ontstaan voor de leerlingen om hun
werk te kunnen plannen op de weektaak. De leerkrachten van de kleutergroepen hebben m.b.t.
de werkles nagedacht over:
• Hoe geven we de kinderen ruimte om te kiezen voor zelfstandige verwerking of
verwerking n.a.v. een instructie;
• Hoe geven we de kinderen ruimte voor een eigen keuze m.b.t. het eindresultaat;
• Hoe leren we de kinderen omgaan met plannen en je aan een planning houden.
Ook hebben we tijdens de tweedaagse gezamenlijk gekeken hoe we het digikeuzebord in alle
groepen zouden kunnen inzetten, om meer te kunnen differentiëren en de Daltonpijlers
verantwoordelijkheid, samenwerken en zelfstandigheid verder uit te werken.
Deze periode staat in het teken van het werken met een nieuwe taak in de groepen 3 t/m 8 en
het werken aan de hand van de nieuwe werkwijze rondom de werkles in de groepen 1/2.
Namens het team van de Jeanne d’Arc,
Clementine Lagendijk
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Trefwoord
PO in actie: Staking op 5 oktober
Kinderboekenweek
Kijkmoment voor ouders in oktober
Groepsviering groep 7/8
Even voorstellen: Sigrid Loos
Even voorstellen: Guido Boers
Even voorstellen: Julia van der Schoor

Trefwoord
De komende weken komen de volgende verhalen en thema’s aan de orde:
• Thema: Samen leven (week 40 en 41)
Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een verschillende
achtergronden.
o Uit de bijbel lezen we: Jozua stuurt spionnen uit (Jozua 2); De twaalf stammen steken
de Jordaan over (Jozua 3); Jericho wordt ingenomen (Jozua 5); De dood van Jozua
(Jozua 24).
• Thema: Helden (week 42 t/m 45)
Wie zijn onze helden? Over helden, waaghalzen en inspirerende voorbeeldfiguren. De
kinderen ontdekken dat ze niet de held hoeven te spelen, en dat niet iedere waaghals
een ‘hero’ is. Ze leren aan de hand van voorbeeldfiguren uit de geschiedenis en in hun
eigen leefwereld dat helden ons inspireren omdat ze lef tonen en geloven in zichzelf en
anderen.
o Uit de bijbel lezen we: Gideon (Rechters 2-8).
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PO in actie: staking op 5 oktober
Op donderdag 5 oktober gaan veel medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland een
dag staken. De voornaamste reden om te staken ligt in het feit het primair onderwijs te maken
heeft met enorme werkdruk. Deze werkdruk in combinatie met de hoogte van het salaris heeft
er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leerkrachten zijn gestopt met werken in het
basisonderwijs en dat er te weinig nieuwe leerkrachten bij zijn gekomen. Dit heeft als gevolg
dat we nú al kampen met een lerarentekort, dat tekort zal de aankomende jaren schrikbarend
gaan groeien. We kunnen nu al niet altijd een vervanger vinden als er een leerkracht ziek is of
voor studie afwezig. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen
garanderen voor elke groep een leerkracht te hebben.
We willen u nogmaals attenderen op het feit dat de school deze dag gesloten is en dat u zelf
voor opvang dient te zorgen.

Kinderboekenweek: emoties bij spannende verhalen
Het thema waar we bij de Kinderboekenweek in alle groepen aan werken is ‘emoties bij
spannende verhalen’. In de eigen groep zal aan dit thema gewerkt worden aan de hand van
een prentenboek of voorleesboek. In elke groep is dit een ander boek.
Kinderboekenmarkt:

Kent u dat? Mooie boeken die nutteloos in de kast staan? Boeken die nooit meer gelezen worden? Een
zolder vol vergeten boeken? Maak er iemand anders blij mee! Heb je boeken over en lees je deze niet
meer? Dan kan je deze verkopen tijdens de boekenverkoop op vrijdag 6 oktober. De kinderen mogen 6
oktober geld (maximaal 5 euro) meenemen om boeken van een ander te kopen.
Boekenverkoop
Kinderen mogen kinderboeken mee naar school nemen en deze verkopen voor €0,50 cent per stuk.
De boekenverkoop start op vrijdag 6 oktober om 13.45 in de eigen groep.
Ouders mogen vanaf 13.45 een kijkje nemen op de boekenmarkt en daarna met kinderen naar huis gaan.
De kinderen hebben vóór de boekenmarkt de dag al afgesloten met de leerkracht, dus na een rondje op de
boekenmarkt kunt u naar huis.
Kinderen die naar de BSO gaan, worden gewoon om 14.00 opgehaald door de BSO leidster.
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Kijkmoment voor ouders
In oktober willen we u als ouder de gelegenheid geven om een les bij te wonen in de groep van
uw kind(eren). Op 11 en/of op 13 oktober bent u van harte welkom om van 11.00 - 11.30 uur
of van 11.30-12.00 uur in de groep van uw kind(eren) een les bij te wonen. Vanaf vandaag
hangt er op de deur bij de lokalen een intekenlijst. Wilt u, als u komt, aangeven op welke van
de twee dagen u komt? Wanneer u niet regelmatig op school komt, kunt u uw voorkeur ook via
de mail doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

Groepsviering groep 7/8
Graag willen we de ouders van groep 7/8 uitnodigen om op vrijdagmiddag 13 oktober te
komen kijken bij de viering van groep 7/8. De viering begint om 13.30 uur. Inloop met koffie
en thee is er vanaf 13.15. In verband met de capaciteit van de zaal bent u als ouder welkom
bij de viering van uw eigen kind.
Hieronder nogmaals het overzicht wanneer de andere groepen aan de beurt zijn.
Groep 7/8
Groep 4/5
Groep 6/7
Groep 1/2 Langhors
Groep 3/4
Groep 1/2 Krullevaar

13 oktober 2017
24 november 2017
1 december 2017
9 maart 2018
23 maart 2018
13 april 2018
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Even voorstellen: Sigrid Loos – Van Rabo naar PABO
Hoi allemaal!
Wellicht hebben jullie het al gehoord of gezien, maar ik ben een nieuw
gezicht binnen de Jeanne d’ Arc. Graag wil ik mij aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Sigrid Loos, ik woon in Elburg en ben net gestart met een
2-jarge deeltijdopleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie
aan de Katholieke PABO in Zwolle.
Op dit moment ben ik ook werkzaam als Adviseur Dagelijkse Bankzaken in de bankhal bij
Rabobank Flevoland, waar ik al acht jaar met veel plezier werk. Gezien de ontwikkelingen in
de markt en de toename van digitalisering/virtualisering nemen mijn werkzaamheden bij de
bank steeds meer af en hierdoor ben ik gaan nadenken over mijn eigen toekomst binnen de
Rabobank.
De afgelopen maanden ben ik mij gaan verdiepen in andere mogelijkheden, heb ik onderzocht
wat ik nog meer leuk vind en waar ik nou echt blij van word. Hieruit is naar voren gekomen dat
ik graag wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. De opleiding die ik heb gekozen is
vorig jaar “nieuw” gestart en is gericht op bestaande functies, maar ook op toekomstige
beroepen en rollen in bijvoorbeeld het onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdzorg.
De komende tijd zal ik op de maandag en dinsdag aanwezig zijn op de Jeanne d’Arc, om
allereerst de school, de collega’s en de kinderen te leren kennen. Mijn takenpakket zal bestaan
uit het uitvoeren van opdrachten vanuit mijn opleiding zoals het observeren, onderzoek doen
m.b.t. kindportretten, spelontwikkeling, ondersteuning bieden aan kleine groepjes kinderen.
Maar ook ondersteuning bieden daar waar behoefte aan is en aan diverse schoolactiviteiten
meehelpen.
Het is een hele stap om naast mijn huidige baan te starten aan een deeltijdopleiding met stage,
maar ik heb het gevoel dat het meer dan de moeite waard is en ik heb er heel veel zin in!
Mochten jullie meer van mij willen weten, spreek mij gerust aan.
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Even voorstellen: Guido Boers
Hallo Allemaal,
Via dit bericht ga ik mijzelf even voorstellen aan de ouders en verzorgers
en natuurlijk de kinderen. Mijn naam is Guido Boers en ik mag dit jaar
stagelopen op het Jeanne d'Arc. Ik ben 19 jaar oud en ben woonachtig in
Zwolle. Ik ga dit jaar stagelopen in groep 1/2 Krullevaar bij Linda Hekman.
Ik kom elke maandag en af en toe zal ik een hele week stagelopen. Ik zit
op de Katholieke Pabo Zwolle en ben een eerstejaars student.
Hiervoor heb ik al opleiding gedaan, namelijk de
opleiding tot onderwijsassistent op het Deltion College
Zwolle. Deze opleiding heb ik afgelopen jaar met
succes afgerond. Ik woon nog in mijn geboorte plaats
Zwolle samen met mijn ouders en zusje. Wij hebben een hond genaamd
Missy en een aquarium met een aantal vissen erin. Mijn hobby’s zijn kijken
naar het mooie PEC Zwolle, voetballen, snowboarden, met vrienden
afspreken en lekker uitslapen. Ik kijk erg uit naar dit schooljaar en hoop op
een leuke en gezellige tijd. Mochten er nog vragen zijn mag je die altijd
stellen. Laten we er met zijn allen een leuk schooljaar van maken.

Even voorstellen: Julia van der Schoor
Hallo allemaal,
Misschien zou het jullie al opgevallen zijn dat er een nieuw gezicht is in groep 7/8,
daarom wil ik mij even voorstellen. Ik ben Julia van der Schoor, tweedejaars student
van de Katholieke Pabo in Zwolle. Ik loop het aankomende halfjaar op maandag
en af en toe een hele week stage in groep 7/8 bij meester Ferry. Het volgende
halfjaar loop ik stage in groep 1/2.
Ik kijk uit naar een fijn en goed schooljaar op de Jeanne d’Arc!
Groetjes,
Julia van der Schoor
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